
s deputados estaduais mineiros que vão
tentar a reeleição e seus assessores de-

vem estar alerta quanto às i egras da

juiz Antônio
Sérvulo, do

Tribunal	 . a
Regional
Eleitoral ,	 (

propaganda eleitoral. Algumas ris-
Iruções sobre a oropaganda e as
condutas vedadas aos agentes pú-
blicos em campanha nas eleições
deste ano estão conticias na Reso-
lição n 20.988, de fevereiro de
2007. do Tribunal Superior Eleito-
aI (TSE),Os deputados devem es-

ta'- atentos à data a partir da qual e
permitida a propaganda: 6 de julho.
Antes disso, ela é consideraca

eleições

Propaganda só a partir de 6 de julho
l)epu/ados (/?IC leflh(i.fl/ (1 ree1e/ç() e assessores' devem esl.ar alentos às regïas rio

IMPRESSÃO DO VOTO

extemporânea (fora de época) e,
portanto. proibida. A única propa ganda pemitt-
da nesse período é a dos partidos políticos, des-
tinada à apresentação das p ropostas pelas le-
gendas nas emissoras de televisão, cujo tempo
é definido pela lei eleitoral. O dia 3 de outubro é
o último para pi'opagainda antes da votação.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) só pôcte
i-esponderformalmente às dúvidas dos candida-
tos, por meio dos partidos políticos, até o inicio
de março. quando começou o período eleitoral
O uiz auxiliar Antônio Sér-vulo, um cos respon-
súveis pelo julgamento da propaganua eleitoral co
I ihunal, esclarece que não é permitido qualquer

tipo de propaganda ai ter do eia 6 de julho. ainda
que sob a toma de matéria jornalística: imagem
em televisão ou otildoor que tenha conotação
de candidatu ra política: ou divulgação cc pesqui-
sas de opinião pública pelo candidato. A multa
para propaganda irregular pode variar de 5 mil a
50 mil ufies. Se houver representação. o advoga-
do que representa o candidato deve apresentara
defesa em 48 horas ao TRE. Ele também poderá
recorrer ao ] - SE. A decisão do integrante ao gru-
po de julgamento não é definitiva. Se houver re-

ira. etc . esmirado pela Corte do TRE.
TV Assembléia - O artigo 20 da Resolução
2Ç: e éd cci-.......isca ccc. apartirde 1 de agosto. é
vedado às emissoras transmitir programa apre
sentado ou comentado por candidatos escolhi-
dos em convenção. 'Nada impede. no entanto, a
atividade parlamentar no período eleitoral, pon-
dera o luiz. Ele esclarece, por out-o lado, que o
deputado que tenta a reeleição já 'sai na frente"
dos que estão se candidatando pela primeira vez
e. portanto, a disDuta deve ser igualitária. Por isso,
não é permitido que a TV Assembléia privilegie o
deputaco. colocando-o todos os dias no ai-, sem-
pre no mesmo horário. Os proramas ou as en-
trevistas da ernissoi'a não poder, i ter conotação
de campanha eleitoral. O jornalista não pode per-
guntar, por exemplo, se o deotriado é candidato.

Grupo do TIVE vai analisar denúncias
1ui2 Antonio Sérvulo, ur-i rios i-esponsá

veis pelo julgamento da propaganda elei-
toral. designada pelo TRE pai-a julgar as represen-
tações (denúncias) encaminhadas pelo Ministério
Público ao Tribunal. Também integram a comis-
são o juiz Carlos Augusto de Barros Levenhagen e
o desembargador Peti'ônio José Garcia Leão, todos
substitutos na Corte. Fazem parte da Corte do TRE
um desembargador- presidente. um desembardor-
cori-egedor, um juiz federal. dois juízes de primeiro
grau e dois advogados, com substitutos.

Foi designada também pelo TSE uma coo"-
denação de fiscalização comoosta de Irês juizes
eleitorais (que não fazem parte da Corte), com
poder de polícia e cujo trabalho se restringe à
Capital. Caso constate alguma iri-egularidade, essa
comissão pode encaminhar representação dire-
tamente ao Ministério Público (MP). Cada cidade
CiO interior tem um juiz responsável pela fiscaliza-

cão. Se, nor exenalo, algum desse. uizcr co'isi
der ar algum ato cio político propaganda irregular,
ele também pode se dirigir ao MR
Como fazer a denúncia - Qualquer juiz. par-
tido políticc , . cancicato. coligação ou o próprio
Ministério Público podem encaminhar represen-
tação ao TRE, mas a denúncia deve sei' leita sem-
pre por um advogado. Os eleitores também po-
dem denunciar a propaganda extemporânea ou
irregular por meio do Ministério Público ou do
juiz eleitoral. De acordo com o juiz auxiliar Antô-
nio Sérvulo, 1á foram multados, pela Corte Eleito-
ral. por propaganda extemporânea, a Associação
Comunitária de Carmo da Mata e o presidente da
Câmara dos Deputados. deputado Aécio Neves
(PSDB/MG). Antônio Sérvulo também condenou
o presidente do PFL mineiro. ClésioAndi'ade, pelo
mesmo motivo, mas o recurso foi julgado pela Cor-
te, ccc decidiu favoravelmente ao político.
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